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Ve slově INOVACE jsou skryta dvě další slova – IN + OVACE.  
Být IN pro nás znamená jít správným směrem, podílet se na 
dlouhodobém celosvětovém trendu vývoje a realizace chytrých 
sítí, chytrých domů, chytrých technologií.

Slovo OVACE (ovatio, lat.) znamenalo u Římanů v době republiky 
vyznamenání, jehož se dostávalo vítězům. Toto vyznamenání  
či poděkování patří všem našim nadšeným a chytrým kolegům, 
kteří přinášejí skvělé myšlenky a obětavě pro ně pracují. Hlavně 
jejich zásluhou je dnes Skupina ČEZ tím, čím je – energetickým 
lídrem, přinášejícím nová řešení.

A proto... Rozdělíme-li slovo INOVACE na slova IN + OVACE, 
dostaneme naprosto přesný matematický vzorec. Spojíme-li 
umění vyspělé technologie a stále nové energie, kterou  
naši zaměstnanci vkládají do projektů, dostaneme vzorec  
naší budoucnosti.
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Vzorec inovace*

EBITDA 
6 367 mil. Kč

EBIT 
5 988 mil. Kč

Prodej 
elektrické 
energie 
24 065 GWh

z toho: 
Prodej elektrické energie 
koncovým zákazníkům  
19 573 GWh

Rentabilita 
vlastního 
kapitálu, čistá 
(ROE netto) 
49,31 %
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Představení skuPiny ČeZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku 
s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny 
a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 26 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni  
31. 12. 2015) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí 
burzovních indexů PX a WIG-CEE.

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem 
je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie reflektuje zásadní proměnu 
energetického trhu v Evropě. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit 
se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další prioritou je nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů 
a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. Třetí prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv se 
zaměřením na region střední Evropy a do podpory moderních technologií v raném stádiu vývoje.

Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria
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V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou 
a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří 
jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo 
spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou 
součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům 
prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, 
Polsku a na Slovensku.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, 
společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, 
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je 
orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i zaměstnanců v zájmu 
růstu hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí.
 

Skupina ČEZ  Představení Skupiny ČEZ
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5ČEZ Prodej, s.r.o. Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu

Čestné Prohlášení osob 
odPovědných Za výroČní ZPrávu

    

Čestné prohlášení

Údaje ve výroční zprávě ČEZ Prodej, s.r.o., za rok 2015 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit 
přesné a správné posouzení společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., nebyly vynechány.

V Praze dne 29. 4. 2016

Ing. Dávid Hajmán Ing. Ondřej Pícha
jednatel ČEZ Prodej, s.r.o.  jednatel ČEZ Prodej, s.r.o.
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Společníkovi společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.:
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2015, výkazu 
zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2015, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2015 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti ČEZ 
Prodej, s.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní 
závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených 
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., k 31. prosinci 2015 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2015 v souladu s českými  
účetními předpisy.
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Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní 
informace odpovídá statutární orgán.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní 
informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce 
získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto 
informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné 
skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
evidenční č. 401

Martin Skácelík, statutární auditor
evidenční č. 2119

29. dubna 2016
Praha, Česká republika
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Vážené dámy, vážení pánové,

jsem velmi rád, že uplynulý rok byl pro společnost ČEZ Prodej, s.r.o., rokem úspěšným.  Dosáhli jsme historicky nejvyšší úrovně 
čistého zisku od vzniku společnosti ve výši 4,8 mld. Kč, což představuje padesátiprocentní meziroční navýšení. Provozní zisk před 
odpisy (EBITDA) vzrostl z 3,3 mld. Kč v roce 2014 na 6,4 mld. Kč v roce 2015. 
Hospodaření společnosti bylo významně ovlivněno plněním náhrady škody od společnosti Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci porušení povinností ze závazkového vztahu založeného 
smlouvou Trakce 2010 na dodávku elektřiny ze sítí VVN a VN v celkové výši 1,1 mld. Kč. Dařilo se nám v oblasti hrubé marže 
z komodit, kde je potřeba vyzdvihnout historicky nejnižší náklady na odchylku. Díky optimalizaci pozdního vymáhání a zlepšení 
platební morálky obyvatelstva jsme dosáhli nejnižší ztráty z pohledávek za posledních 8 let.
Zásadně jsme pokročili i v oblasti naplňování naší strategie v segmentu domácností a malých podniků. I přes negativní trendy 
na trhu s energiemi se nám podařilo výrazně rozšířit portfolio zákazníků s produkty zemního plynu a významně zpomalit úbytek 
zákazníků  s produkty elektřiny. K tomu nám pomohly retenční a akviziční kampaně na produkty ČEZ GARANT PLUS, ČEZ SE 
ZÁRUKOU a ČEZ S ODMĚNOU, realizované v několika vlnách.
V souladu se svou vizí – za účelem udržení zákazníků a za účelem zlepšení zákaznické péče – rozšířil ČEZ Prodej, s.r.o., nabídku 
nekomoditních produktů. Jedním z nich je prodej fotovoltaických panelů, včetně úvěrového financování a vyřízení dotací. 
Rok 2015 byl i rokem přípravy transformačních změn, a to jak v oblasti korporátních, tak retailových zákazníků. Nadále probíhají 
přípravy na oddělení businessové části společnosti do společnosti ČEZ ESCO, a.s., a příprava fúze se společností ČEZ Zákaznické 
služby, s.r.o, to vše v návaznosti na dokončení již běžícího projektu koncepční změny systému SAP R4 včetně implementace CRM. 
Do roku 2016 tedy vstupujeme s ambiciózním plánem dalšího rozvoje. Stejně jako v letech minulých pevně věříme, že se nám 
podaří nejen obhájit pozici tradičního a spolehlivého dodavatele elektřiny a zemního plynu, ale být vnímán také jako dodavatel 
energetických řešení pro domácnosti a firmy a obstát v roli poskytovatele služeb s přidanou hodnotou.

Na závěr bych rád poděkoval všem obchodním partnerům za korektní spolupráci, zákazníkům za stálou důvěru a zaměstnancům 
za jejich pracovní nasazení, se kterým se vypořádali s úkoly a problémy roku 2015.

Ing. Dávid Hajmán 
předseda rady jednatelů ČEZ Prodej, s.r.o.



9ČEZ Prodej, s.r.o. Přehled vybraných ukazatelů

Přehled vybraných ukaZatelů 

Ukazatel Jednotka 2015
Provozní výnosy mil. Kč 73 571
EBITDA mil. Kč 6 367
EBIT mil. Kč 5 989
Zisk po zdanění mil. Kč 4 844
Aktiva celkem mil. Kč 42 286
Vlastní kapitál mil. Kč 10 346
Investice (CAPEX) mil. Kč -9
Provozní cash flow mil. Kč 4 882
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. počet 227

Vlastní ukazatele výkonnosti Jednotka 2015
Prodej elektrické energie GWh 24 065
   z toho: Prodej elektrické energie koncovým zákazníkům GWh 19 573

Ukazatel Jednotka 2015
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 49,31
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 11,50
EBIT marže % 8,14
Celková likvidita % 127,73

 

vu
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V souladu se zakladatelskou listinou společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., 
valná hromada společníka, nejvyšší orgán společnosti, jmenuje 
a odvolává členy dozorčí rady a jednatele společnosti. 
Rozhodnutím jediného společníka společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., 
v působnosti valné hromady byla s účinností od 1. května 2014 
změněna společenská smlouva společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., 
na zakladatelskou listinu a též k témuž datu nastala změna 
statutárních orgánů. 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který  
dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské 
činnosti společnosti. 

Rada jednatelů

Statutárním orgánem společnosti je dle zakladatelské listiny 
pětičlenná rada jednatelů, jejíž členové řídí její činnost a jednají 
jejím jménem. V souladu se zakladatelskou listinou jsou 
čtyři jednatelé voleni i odvoláváni valnou hromadou s tím, že 
jménem společnosti jednají a podepisují vždy alespoň dva 
jednatelé společně. Působnost rady jednatelů je podrobně 
vymezena ustanoveními zakladatelské listiny, jejíž znění je 
schváleno valnou hromadou společníků a jež je uložena 
ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze.
Rada jednatelů stanovuje strategii společnosti, zásady 
obchodní politiky, řídí obchodní plány v klíčových oblastech 
a politiku minimalizace možných rizik. Rozhodnutím rady 
jednatelů jsou jmenováni  i odvoláváni vedoucí zaměstnanci 
společnosti. O vybraných záležitostech je v souladu se 
zakladatelskou listinou pravidelně informována dozorčí rada.

Jednatelé

Ing. Dávid Hajmán (*1970) 
jednatel společnosti od 1. 11. 2014
Absolvent ČVUT, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, 
a student na CERGE EI (Centrum pro ekonomický výzkum) 
se stáží na University of California San Diego. Svou kariéru 
zahájil ve společnosti McKinsey & Company, kde se vypracoval 
na pozici Partnera Management Consultingu se zaměřením 
na energetiku a těžký průmysl (1999–2012). V roce 2012 
nastoupil do společnosti ČEZ, a. s., kde řídí útvar strategie. 
V listopadu roku 2014 přibral do své kompetence i pozici 
generálního ředitele společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., a stal se 
předsedou rady jednatelů. 

Ing. Ondřej Pícha (*1976) 
jednatel společnosti od 1. 12. 2011
Absolvent ČVUT, Fakulty elektrotechnické. Svou profesní 
kariéru zahájil v roce 2001 jako senior konzultant ve společnosti 
Deloitte, kde se podílel převážně na projektech zaměřených 
na strategii v oblasti REI industry (Resources, Energy and 
Infrastructure). V roce 2007 nastoupil do společnosti ICZ a.s. 
na pozici manažera v divizi Business consulting, kde se zabýval 
alokací nákladů pro společnosti obchodující s komoditou plyn. 
Do společnosti ČEZ, a. s., přišel v roce 2008 na pozici manažer 
v oblasti podpory podnikání, v roce 2011 se stal finančním 
ředitelem společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., a místopředsedou rady 
jednatelů.

Ing. Aleš Kubík (*1966)
jednatel společnosti od 1. 8. 2014
Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Svou profesní 
kariéru zahájil ve společnostech British Petroleum ČR, a. s., 
BP čerpací stanice ČR, a.s., a BP Lubricants ČR, a. s., v nichž 
byl v letech 1995–1998 členem představenstva. V období let 
1999–2011 působil ve společnosti RadioMobil a. s. / T-Mobile 
Czech Republic a.s. jako ředitel rozvoje prodejních kanálů 
a péče o zákazníky. V letech 2012–2013 vedl segmentu Mass 
Market – region Praha v České spořitelně, a.s. Do skupiny ČEZ 
nastoupil 1. 9. 2013 na pozici generálního ředitele a předsedy 
rady jednatelů společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., 
a následně se stal jednatelem společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., 
jakožto člen rady jednatelů a ředitelem Řízení prodejních 
kanálů.
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Ing. Pavel Klimuškin (*1964) 
jednatel společnosti od 1. 2. 2015 
Absolvent ČVUT, Fakulty strojního inženýrství. Svou profesní 
kariéru zahájil v roce 1989 ve Výzkumném ústavu transportních 
zařízení. Do Skupiny ČEZ nastoupil 1. 2. 2015 na pozici 
obchodního ředitele a člena rady jednatelů společnosti ČEZ 
Prodej, s.r.o., a následně se stal členem představenstva 
společnosti ČEZ ESCO, a.s.

Ing. Petra Šárová (*1968) 
jednatel společnosti od 1. 4. 2015
Absolventka VŠE, oboru ekonomika průmyslu. Svou profesní 
kariéru zahájila ve společnosti Severočeská energetika, a.s. 
V období let 2005–2007 působila ve společnosti Středočeská 
energetická a.s. jako generální ředitelka a předsedkyně 
představenstva. V letech 2007–2015 působila jako ředitelka 
úseku Finance a správa a místopředsedkyně představenstva 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou jmenováni i odvoláváni 
valnou hromadou společnosti. V působnosti dozorčí rady 
je dohlížet na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti, kontrolovat hospodaření, 
přezkoumávat zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, 
přezkoumávat roční závěrky včetně návrhů na rozdělení zisku 
a udělovat předchozí souhlas k významnějším rozhodnutím 
rady jednatelů společnosti.
V souladu se Společenskou smlouvou zasedá dozorčí rada 
zpravidla jedenkrát měsíčně. Jednání se pravidelně účastní 
dva jednatelé společnosti. Podle obsahu a závažnosti 
projednávaných otázek se jednání zúčastňují další pracovníci 
společnosti, kteří danou problematiku mají ve své kompetenci.
Tajemník dozorčí rady se pravidelně účastní zasedání tohoto 
orgánu a pořizuje podrobný zápis o jeho průběhu.

Členové dozorčí rady

Ing. Pavel Cyrani, MBA (*1976) 
předseda dozorčí rady od 1. 10. 2014
Absolvent VŠE, Fakulty mezinárodních vztahů. Titul MBA získal 
na Kellogg School of Management v USA. Ve společnosti  
ČEZ, a. s., zastává pozici ředitele divize Obchod.

Ing. Přemysl Skočdopol (*1957) 
místopředseda  dozorčí rady od 31. 3. 2005
Absolvent VŠE, oboru ekonomika průmyslu. Působil jako 
zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu České republiky. Ve společnosti CREDIT 
TRADING, s.r.o., na pozici security analyst připravoval zavedení 
ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České 
republice. Ve Spořitelní investiční společnosti, a. s., zastával 
pozici vedoucího oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny 
analýz a správy akciových účastí. Nyní zastává ve společnosti 
ČEZ, a. s., pozici specialisty majetkových účastí.

Ing. Petr Hodek (*1968) 
člen dozorčí rady od 1. 3. 2014
Absolvent ČVUT Praha, Fakulty strojní, oboru tepelné a jaderné 
stroje a zařízení. Titul MBA získal na Prague International 
Business School. Od roku 1992 pracoval v Jaderné elektrárně 
Dukovany a postupně se vypracoval až na pozici vedoucího 
reaktorového bloku. Od roku 2006 se stal ředitelem Elektrárny 
Hodonín – až do roku 2008, kdy přešel do nově vznikající 
společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o., na pozici ředitele 
správy společnosti. Od 1. 9. 2015 je generálním ředitelem 
a předsedou představenstva ČEZ Teplárenská, a.s., kde 
působil na pozici obchodního ředitele společnosti.



Využít slunce pro výrobu elektřiny a tepla není nová myšlenka. 
Nové jsou ale způsoby služeb, které takový zdroj energie 
nabízejí. IN Během roku 2015 jsme rozpracovali nabídku 
projektů solárních střešních elektráren na klíč. Zájemci jsou 
zejména majitelé rodinných domů s větší spotřebou elektřiny 
během dne, kteří mají zájem o alternativní zdroje energie a chtějí 
ušetřit na nákladech. Solární elektrárny jsou ideální v kombinaci 
s elektrickým vytápěním, klimatizací nebo ohřevem vody.  
OVACE Těm, kdo od nás mají střešní fotovoltaické panely, 
ušetříme náklady na odběr elektřiny a zároveň zvyšujeme jejich 
energetickou soběstačnost nejméně na dalších dvacet let. 
Uživatelům zajišťujeme kompletní montáž elektrárny včetně 
projektu, vyřízení veškeré administrativy i provozní servis. 
Výrobou čisté elektřiny navíc podporujeme ochranu životního 
prostředí. INOVACE

Zvýšení energetické 
soběstačnosti a stabilizace 
nákladů na elektřinu díky 
střešní fotovoltaice

V roce 2015 jsme začali 
nabízet domácnostem 
střešní fotovoltaické 

elektrárny, které dokážeme 
připravit na míru podle 
požadavků zákazníka.Se=(   ) FP

20
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Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Celkové provozní výnosy společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., za rok 2015 činily 73 571 mil. Kč. Z toho výnosy z prodeje silové elektřiny, 
plynu, distribučních služeb a elektronických komunikací dosáhly 72 240 mil. Kč, ostatní provozní výnosy pak 1 331 mil. Kč. 
Finanční výnosy dosáhly výše 32 mil. Kč.
Celkové provozní náklady společnosti za rok 2015 činily 67 583 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější patří náklady na pořízení silové 
elektřiny (33 869 mil. Kč), distribučních služeb elektřiny (24 889 mil. Kč), náklady na pořízení plynu (3 794 mil. Kč), distribučních 
služeb plynu (1 709 mil. Kč) a ostatních podpůrných služeb v rámci Skupiny ČEZ (1 147 mil. Kč).
Hrubá marže z prodeje silové elektřiny a distribučních služeb dosáhla výše 6 765 mil. Kč, z prodeje plynu a distribučních služeb  
1 077 mil. Kč.
Saldo tvorby a zúčtování opravných položek k energetickým pohledávkám po splatnosti a ostatních rezerv dosáhlo -66 mil. Kč. 

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení odepsala do 
nákladů v roce 2015 pohledávky ve výši 264 mil. Kč. Odpis oceňovacího rozdílu za rok 2015 pak činil 379 mil. Kč.
Čistý zisk před zdaněním společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., dosáhl výše 5 988 mil. Kč.

p15
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Přehled vybraných výsledků

ČEZ Prodej, s.r.o. jednotka 2015 2014
Aktiva celkem (netto) tis. Kč 42 286 177 41 940 618 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání tis. Kč 1 846 049 2 216 410 
Pohledávky z obchodních vztahů vč. poskytnutých záloh tis. Kč 11 819 796 12 507 389 
Pasiva celkem tis. Kč 42 286 177 41 940 618 
Vlastní kapitál tis. Kč 10 346 097 9 303 137 
   z toho: základní kapitál tis. Kč 5 501 755 5 501 755
Cizí zdroje tis. Kč 31 937 245 32 637 481 
   z toho: rezervy tis. Kč 527 097 104 549 
Dlouhodobé závazky vč. odložené daně tis. Kč 280 048 388 329 
Bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč 0 0
   z toho: dlouhodobé úvěry tis. Kč 0 0
Provozní výsledek hospodaření tis. Kč 5 988 770 2 968 811 
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb tis. Kč 72 240 382 72 019 764 
Přidaná hodnota tis. Kč 6 730 141 4 688 482 
Odpisy tis. Kč 379 087 379 069
Finanční výsledek hospodaření tis. Kč -769 392 
Mimořádný výsledek hospodaření tis. Kč 0 0
Zisk před zdaněním tis. Kč 5 988 001 2 969 203 
Daň z příjmů tis. Kč 1 143 659 571 313 
Zisk po zdanění tis. Kč 4 844 342 2 397 890 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku tis. Kč 251 780 250 553 
Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč 4 881 603 6 378 044 
Peněžní toky z investiční činnosti tis. Kč -8 726 0
Peněžní toky z finanční činnosti tis. Kč -4 884 643 -6 376 817 
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů tis. Kč -11 766 1 227 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku tis. Kč 240 014 251 780
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. osob 227 221
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a dalšími komoditami 

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům v České republice

Maloobchodní trh s elektřinou (trh dodávek elektřiny koncovým zákazníkům) v České republice je již několik let plně liberalizovaný. 
Na trhu koncových zákazníků aktivně působí dostatečný počet obchodníků s elektřinou, což je zárukou konkurenčního prostředí. 
Přestože se počet odběrných míst, u kterých došlo ke změně dodavatele, již po třetí za sebou meziročně snížil, je s ohledem 
na jejich celkový počet (v roce 2015 proběhlo celkem 277 756 změn s tím, že za posledních 5 let proběhla změna dodavatele 
u více než 1,9 milionu odběrných míst) evidentní, že se jedná o velmi rozvinuté a dynamické tržní prostředí, srovnatelné s vyspělými 
evropskými trhy.

Počet změn dodavatele elektřiny v České republice (odběrné místo)

V rámci Skupiny ČEZ zajišťuje prodej elektřiny koncovým zákazníkům v České republice společnost ČEZ Prodej, s.r.o., která 
si i přes trvající konkurenční boj drží vedoucí postavení na trhu, a to ve všech zákaznických segmentech (velkoodběratelé, 
maloodběr podnikatelé a domácnosti). 

Vývoj v roce 2015
I přes pokračující pokles počtu změn dodavatele panoval v loňském roce na trhu s elektřinou silný konkurenční boj, který se 
odehrával ve všech zákaznických segmentech. Hlavní konkurenční výhoda většiny alternativních dodavatelů spočívá především 
v nízké ceně, která je v segmentu domácností tím hlavním argumentem. Zákazníci, kteří se rozhodli změnit svého dodavatele 
elektřiny, se stejně jako v loňském roce rozhodli přejít k zavedeným alternativním obchodníkům, kteří tak i nadále těží z rostoucího 
povědomí o jejich značkách. Současně se v minulém roce potvrdil očekávaný trend, který ukazuje, že s rostoucím počtem 
zákazníků začínají ztrácet své zákazníky i tito alternativní dodavatelé.
V segmentu malých podniků a domácností se naše společnost v loňském roce i nadále zaměřovala na rozšíření nabídky 
o nové produkty. V elektřině jsme zákazníkům představili novou produktovou řadu ČEZ GARANT PLUS, která jim umožnuje 
využít aktuálně příznivých cen na velkoobchodním trhu a možnost zajistit si tak ceny dodávky elektřiny na 24 měsíců dopředu. 
Současně poskytuje garanci, že pokud bude silová elektřina zdražovat, cena produktu ČEZ GARANT se nezvýší, naopak férově 
zlevní, pokud klesne cena základního produktu. V říjnu společnost ČEZ, a. s., rozšířila portfolio své nabídky produktů o střešní 
fotovoltaiku, díky níž si zákazníci mohou zvýšit svou energetickou soběstačnost a současně stabilizovat náklady na elektřinu. 
Díky i nadále se zlepšující úspěšnosti našich retenčních aktivit a také díky rozšiřující se nabídce služeb pro naše zákazníky 
se nám podařilo meziročně výrazně snížit podíl námi ztracených zákazníků na celkovém počtu změn dodavatele. I přes výše 
uvedená fakta jsme v roce 2015 zaznamenali pokles tržního podílu v segmentech menších firem a domácností, i když v menší než 
očekávané míře.
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V segmentu firemních zákazníků (velkoodběratelů) jsme ve srovnání s rokem 2015 pro rok 2016 smluvně zajistili menší objem 
elektřiny, což se projevilo v očekávání mírného poklesu našeho tržního podílu v tomto zákaznickém segmentu. 
V roce 2015 dodala společnost ČEZ Prodej, s.r.o., svým zákazníkům elektřinu v souhrnném objemu 19,573 TWh, což představuje 
tržní podíl ve výši 33,7 %.
Pro rok 2016 očekává Skupina ČEZ ve všech segmentech s výjimkou segmentu firemních zákazníků zhruba stejný objem dodané 
elektřiny jako v roce 2015. Stabilizace objemu dodávky, resp. tržního podílu je i přes silné konkurenční prostředí očekávána díky 
optimalizaci retenčních aktivit, pokračování v akvizici nových zákazníků, proaktivnímu rozšiřování produktové nabídky a vysoké 
kvalitě poskytovaných služeb. Obecně také předpokládáme, že s ohledem na stav liberalizace trhu bude počet zákazníků, kteří 
v roce 2016 změní svého dodavatele komodity, na obdobně nízké úrovni jako v roce 2015, ne-li nižší.

Prodej zemního plynu koncovým zákazníkům v České republice

Maloobchodní trh s plynem v České republice je stejně jako trh s elektřinou již několik let plně liberalizován. Díky velmi rychlému 
postupu liberalizace a rozvoji konkurenčního prostředí jsou nyní oba trhy na srovnatelné úrovni, a to jak z pohledu počtu obchodníků 
s plynem, tak z pohledu konkurenčních aktivit. Tato skutečnost je podpořena tím, že trhy s oběma komoditami jsou organizovány 
a řízeny stejnými subjekty (Energetický regulační úřad a OTE, a.s.), postupným sjednocováním legislativy a také tím, že většina 
aktivních obchodníků působí na obou trzích, a nabízí tak svým zákazníkům dodávku obou komodit; zákazníci, kteří odebírají zemní 
plyn, odebírají současně i elektřinu, což je logicky vede k preferenci jednoho dodavatele pro obě komodity.
Prodej plynu koncovým zákazníkům v České republice zajišťuje v rámci Skupiny ČEZ společnost ČEZ Prodej, s.r.o., která nabízí 
všem zákazníkům (velkoodběr, střední odběr, maloodběr a domácnosti) kompletní portfolio produktů pro komoditu zemní plyn. 
Vedle kvalitních služeb a kvalitní péče poskytuje i finanční úsporu, protože ceny dodávek zemního plynu od Skupiny ČEZ jsou 
odvozeny od aktuálně nejvýhodnějších cen/produktů na velkoobchodním trhu (burza/komoditní vzorce). 

Vývoj v roce 2015
Také na trhu se zemním plynem došlo v roce 2015 k meziročnímu poklesu počtu změn dodavatele (z 200 389 na 177 762 OM) již 
po čtvrté za sebou, a to navzdory pokračujícímu silnému konkurenčnímu boji. Podoba i forma konkurenčního boje je velmi blízká 
jako v případě elektřiny – i zde je v segmentu domácností účinným prodejním argumentem nízká cena. Oproti tomu společnost 
ČEZ Prodej, s.r.o., nabízí svým zákazníkům nejen výhodnou cenu, ale také plnou škálu kvalitních služeb.

Počet změn dodavatele plynu v České republice (odběrné místo)
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v průběhu roku 2015 upevnila Skupina ČEZ své postavení 
největšího alternativního dodavatele plynu v ČR z pohledu 
počtu získaných zákazníků. Počátkem roku 2016 se 
společnost ČEZ Prodej, s.r.o., dokonce stala druhým největším 
dodavatelem zemního plynu v ČR, měřeno počtem OM, neboť 
dodává zemní plyn do více než 385 tisíc odběrných míst. 
Stejně jako v elektřině se i na trhu s plynem museli alternativní 
dodavatelé vedle akvizičních aktivit zaměřit i na aktivity 
retenční, což platí i pro společnost ČEZ Prodej. Mimo jiné 
i proto se naše společnost i v loňském roce zaměřovala 
na rozšíření nabídky o nové produkty a služby. V loňském 
roce jsme našim zákazníkům představili novou produktovou 
řadu ČEZ S ODMĚNOU, která jim umožnuje využít aktuálně 
příznivých cen na velkoobchodním trhu a zajistit tak ceny 
dodávky plynu na 36 měsíců dopředu; pro nové zákazníky 
nabízí navíc bonus ve výši až 2000 Kč.
V roce 2015 dodala společnost ČEZ Prodej, s.r.o., svým 
koncovým zákazníkům zemní plyn v souhrnném objemu  
5,4 TWh, což znamenalo podíl Skupiny ČEZ na dodávce 
plynu koncovým zákazníkům ve výši 6,6 %, z toho v segmentu 
domácností cca 11,3 %. Oproti předchozímu roku se tak 
podařilo navýšit celkový tržní podíl o 0,7 %.
Na trhu se zemním plynem předpokládá Skupina ČEZ v roce 
2016 dodat svým zákazníkům v České republice o cca 0,5 TWh 
více plynu než v roce 2015. Nárůst dodávky očekáváme 
především v segmentu domácností.

Prodej ostatních produktů a služeb

Po dvou letech fungování patří ČEZ Prodej, s.r.o., mezi 
největší virtuální mobilní operátory v ČR. Zájem o jeho 
služby projevilo již více než 80 tis. zákazníků (společnost je 
plnohodnotným virtuálním operátorem s vlastní produktovou 
nabídkou, tzn. nejedná se o pouhý přeprodej produktů 
stávajících operátorů). Největším lákadlem je možnost navolit 
si balíčky přesně podle individuálních potřeb uživatelů bez 
jakýchkoliv závazků, stejně jako neomezené volání nebo pro 
zákazníky odebírající od ČEZ Prodej, s.r.o., elektřinu nebo 
zemní plyn SMS ve vlastní síti zdarma.
V roce 2015 naše společnost rozšířila svoji síť kontaktních 
míst o tzv. ČEZ POINTy, které tak doplňují stávající Zákaznická 
centra a síť Smluvních partnerů. Tento nový typ kontaktního 
místa Skupiny ČEZ, kde si zákazníci mohou vybrat z kompletní 
nabídky našich produktů, stejně jako vyřešit své zákaznické 
požadavky, odráží nejnovější trendy v obsluze zákazníků, kteří 
je mohou najít především na frekventovaných místech, jako 
jsou obchodní centra či nákupní zóny. Zavedení ČEZ POINTů 
je jedním z mnoha opatření, která Skupina ČEZ realizuje 
v rámci zvyšování zákaznické spokojenosti.

Přístup k segmentu firemních zákazníků

Stejně jako rok 2015 bude i rok 2016 v segmentu firemních 
zákazníků rokem úzké spolupráce společností ČEZ Prodej 
a ČEZ ESCO při nabídce energetických produktů a služeb, 
jakož i při obsluze tohoto segmentu. Obě společnosti spojily 
své úsilí při vyhledávání obchodních příležitostí a následně i při 
přípravě a realizaci řešení pokrývajících energetické potřeby 
těchto zákazníků s cílem poskytnout jim v této oblasti efektivní 
a komplexní služby jménem Skupiny ČEZ.
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Personalistika

Vývoj zaměstnanosti 

V oblasti pracovněprávních vztahů a sociální politiky se 
společnost vždy snažila o zachování sociálního smíru 
a respektovala zákoník práce včetně navazující legislativy 
a platnou kolektivní smlouvu.

Nástupy a výstupy ze společnosti roku 2015

nástupy do společnosti 46
výstupy ze společnosti 42

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 dosáhl počtu  
227 osob.

Vzdělávací program 

Předmět podnikání společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., klade 
vysoké nároky na odborné znalosti a další kvalifikační 
předpoklady zaměstnanců.
Společnost se cíleně a diferencovaně zaměřuje na posílení vnímání 
bezpečnosti a kvality jako součásti každodenní rutinní práce.  
V roce 2015 pokračoval program manažerského růstu pro 
management. Dále probíhala realizace vzdělávacích aktivit pro 
všechny zaměstnance. Pro zvýšení konkurenceschopnosti  
a ke zlepšení zákaznické spokojenosti byly realizovány 
různé rozvojové programy orientované na rozvoj prodejních 
a manažerských dovedností obchodních týmů i jednotlivců. 
Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., v roce v 2015 věnovala finanční 
prostředky na rozvoj svých zaměstnanců ve výši 1 030 046 Kč. 
Zaměstnanci absolvovali celkem 2429 hodin rozvojových aktivit.

Sociální politika 

V rámci sociální politiky společnost poskytuje svým 
zaměstnancům peněžní i nepeněžní plnění. Nepeněžní plnění 
je poskytováno např. formou zkrácené pracovní doby, o jeden 
týden prodloužené dovolené nad zákonný nárok. Na peněžní 
plnění bylo společností věnováno cca 10 584 814 Kč. 
Zaměstnavatel především přispíval na penzijní a životní pojištění, 
stravování, zdravotní péči, všichni zaměstnanci v pracovním 
poměru mají zřízený osobní účet, z něhož je možné hradit např. 
rekreaci nebo jej čerpat formou poukázek Flexi Pass.

Vztahy s odbory

Ve společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., působilo v roce 2015 
celkem 6 základních odborových organizací. Odborově bylo 
organizováno 17 % z celkového počtu zaměstnanců.
V průběhu roku 2015 probíhalo kolektivní vyjednávání 
o dodatku k platné kolektivní smlouvě, týkající se především 
mzdové oblasti. Kolektivní vyjednávání bylo v prosinci završeno 
podpisem dodatku č. 10 kolektivní smlouvy. 
V průběhu roku 2015 proběhlo celkem 24 pravidelných jednání 
zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, v rámci 
kterých byly odborovým organizacím předávány informace 
a zajištěno projednání témat stanovených zákoníkem práce 
a kolektivní smlouvou.



Šplouchání myčky, vrnění pračky nebo tiché starty lednice, to jsou 
novodobé zvuky lidských domácností. Jednoznačnou realitou 
je i nutnost pojištění, které domácnosti chrání před nečekanými 
pohromami. IN ČEZ ASISTENT PLUS je nadstavba k základnímu 
programu ČEZ ASISTENT, kterou jsme v roce 2015 podpořili služby 
našim zákazníkům. Díky ní máte kryté náklady spojené s odstraněním 
havárií nebo se zajištěním oprav vybraných spotřebičů až do výše  
10 tisíc korun na jednotlivou pojistnou událost. OVACE Službu  
ČEZ ASISTENT PLUS poskytujeme po uzavření smlouvy na dobu 
neurčitou. Hradíme vám dopravu servisního technika, výměnu 
náhradních dílů i opravu spotřebiče na místě. V případě poruchy stačí 
jen zvednout telefon a my se o všechno postaráme. INOVACE

AP15+104=(   )

ČEZ ASISTENT PLUS 
nabízí nadstavbové pojištění 
nečekaných událostí 
ve vaší domácnosti 

}



AP15+104=(   )ČEZ ASISTENT PLUS je 
nová doplňková služba, 

která je určena všem 
našim zákazníkům z řad 
domácností se zájmem 
o pojištění elektrických 

spotřebičů.
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a back office
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Základní organiZaČní schéma 
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k výklad Pojmů a Zkratek

Pojem Komentář
ERÚ   Energetický regulační úřad – správní úřad pro výkon regulace v energetice se 

samostatnou kapitolou státního rozpočtu České republiky. Sídlem úřadu je Jihlava. 
V působnosti Energetického regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěže  
a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná 
konkurence, s cílem uspokojit všechny přiměřené požadavky na dodávku energie.

Metodika výpočtu klíčových ukazatelů Skupiny ČEZ

Název ukazatele Jednotka Výpočet
EBITDA mil. Kč  EBIT + odpisy (včetně odpisů trvale zastavených investic) + opravné položky k DM 

+ zisk/ztráta z prodeje DM
EBIT mil. Kč provozní zisk před zdaněním (provozní výsledek hospodaření)
Zisk po zdanění mil. Kč výsledek hospodaření za účetní období
Investice (CAPEX) mil. Kč  pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  

+ změna stavu poskytnutých záloh na DHM a DNM (v brutto hodnotě,  
tj. bez oprávek a opravných položek)

Provozní cash flow mil. Kč čistý peněžní tok z provozní činnosti
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. počet fyzický počet zaměstnanců k určitému dni (nezohledňuje přepočet částečných úvazků)
Rentabilita vlastního kapitálu,  % zisk po zdanění/průměrný vlastní kapitál 
čistá (ROE, netto)
Rentabilita aktiv, čistá (ROA, netto) % zisk po zdanění/průměrná aktiva celkem
EBIT marže % EBIT/provozní výnosy celkem
Celková likvidita %  oběžná aktiva bez dlouhodobých pohledávek včetně časového rozlišení/ 

krátkodobé závazky včetně krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí, 
krátkodobých rezerv a časového rozlišení

Provozní cash flow k závazkům %  čistý peněžní tok z provozní činnosti/(dlouhodobé závazky včetně dlouh. rezerv  
a dlouhodobých bankovních úvěrů bez odloženého daňového závazku)

Stupeň odepsanosti dlouhodobého % oprávky a opravné položky k dlouh. hmotnému majetku/dlouhodobý hmotný  
hmotného majetku  majetek v užívání, brutto
Krytí stálých aktiv %  (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky včetně dlouh. rezerv a dlouh. bankovních 

úvěrů + odložený daňový závazek)/stálá aktiva včetně dlouhodobých pohledávek 
(a odložené daňové pohledávky)

Obrat aktiv počet provozní výnosy celkem/průměrná aktiva
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ZPráva o vZtaZích 
meZi ProPojenými osobami 
Za rok 2015

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 (dále jen „Zpráva“) je zprávou o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou za účetní období 
roku 2015, vypracovanou statutárním orgánem ovládané osoby ve smyslu ustanovení § 82 a násl.  zákona č. 90/2012 Sb., zákon 
o obchodních korporacích, v platném znění.

1.  Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou  
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Česká republika – Ministerstvo financí
ovládající osoba

ČEZ, a. s.
ovládaná osoba

dceřiné společnosti Ministerstva financí ČR

dceřiné společnosti ČEZ, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o – zpracovatel zprávy

osoby nepřímo ovládané Ministerstvem financí ČR
vnučky Ministerstva financí ČR

osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
vnučky ČEZ, a. s.

osoby nepřímo ovládané Ministerstvem financí ČR
pravnučky Ministerstva financí ČR

osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
pravnučky ČEZ, a. s.

osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
prapravnučky ČEZ, a. s.

2. Schéma struktury koncernu

Viz příloha č. 1 této zprávy, resp. samostatná příloha ve výroční zprávě pod klopnou na zadní straně obálky.
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15 3. Ovládající osoba a osoba ovládaná

ČEZ, a. s. – ovládající osoba
společnost:  ČEZ, a. s.
se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ 45 27 46 49
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.

ČEZ Prodej, s.r.o. – ovládaná osoba
společnost:  ČEZ Prodej, s.r.o.
se sídlem:  Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
IČ:  27 23 24 33
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349.

4. Úloha ovládané osoby

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., jakožto ovládaná osoba zajišťuje v rámci Skupiny ČEZ obchodní vztahy se zákazníky v České 
republice v oblasti obchodu s elektřinou na základě licence na obchod s elektřinou a v oblasti obchodu s plynem na základě 
licence na obchod s plynem a též poskytování služeb elektronické komunikace jakožto virtuální mobilní operátor. 

5. Způsob ovládání   

Ve společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., byla k 31. prosinci 2015 jediným společníkem společnost ČEZ, a. s., a drží tak v ní 100% podíl 
na hlasovacích právech. Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích právech společnost ČEZ, a. s., může jmenovat nebo odvolat 
většinu členů statutárního orgánu ovládané osoby. Mezi nástroje ovládání společností v rámci Skupiny ČEZ patří např. schvalování 
strategických programů, koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů a ročních rozpočtů.
Ovládací smlouva nebyla uzavřena.
Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., jakožto řízená osoba tvoří se společností ČEZ, a. s., jakožto řídící osobou koncern ve smyslu 
ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona č. 90/2012 Sb, zákon o obchodních korporacích, v platném znění.

6. Abecední seznam členů Skupiny ČEZ

Viz příloha č. 2 této zprávy, resp. samostatná příloha ve výroční zprávě pod klopnou na zadní straně obálky.

7.  Přehled jednání v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., v účetním období roku 2015 žádné takovéto jednání nečinila. 
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8. Smluvní vztahy

Přehled uzavřených smluv
Tento přehled zahrnuje smluvní vztahy společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., v roce 2015 s propojenými osobami. Společnosti jsou 
řazeny abecedně bez ohledu na výši plnění. 

ČEZ, a. s.
Mezi společností ČEZ, a. s., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015 účinné následující smluvní vztahy: 
   Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúčelového Flexi on-line cashpoolingu 
reálného pro celou ekonomicky spjatou skupinu, uzavřena dne 30. listopadu 2010, ve znění pozdějších dodatků;

   Příkazní smlouva, uzavřena dne 13. března 2014;
   Dohoda o vystavování bankovních záruk, uzavřena dne 11. prosince 2009;
   Smlouva o zajištění komplexní dodávky elektřiny, uzavřena dne 29. srpna 2008, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o zajištění komplexní dodávky plynu, uzavřena dne 22. prosince 2009, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o podnájmu elektromobilu v rámci projektu E-mobilita;
   Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochranné známky, uzavřena dne 15. září 2014;
   Smlouva o poskytování služeb, uzavřena dne 10. února 2010, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o zajištění standardu bezpečnosti dodávky v období 2015–2016;
   Smlouva o zajištění standardu bezpečnosti dodávky v roce 2015;
   Smlouva o poskytování služeb elektromobility;
   Rámcová smlouva o uplatnění záruk původu, včetně pozdějších dodatků;
   Smlouva o alokaci výnosů, včetně pozdějších dodatků.

ČEZ Distribuce, a. s.
Mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015 účinné následující smluvní vztahy:  
   Nájemní smlouva, uzavřena dne 6. října 2005, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o dodávkách elektřiny na ztráty v distribuční soustavě, uzavřena dne 17. prosince 2014, ve znění pozdějších dodatků;
   Rámcová smlouva o poskytnutí distribuce elektřiny, uzavřena dne 31. srpna 2005, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování služeb, uzavřena dne 21. prosince 2011, ve znění pozdějších dodatků. 

ČEZ ICT Services, a. s. 
Mezi společností ČEZ ICT Services, a. s., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015 účinné následující smluvní vztahy:
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015202;
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015203;
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015204;
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015247;
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015265;
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015266;
   Smlouva o smlouvě budoucí č. 5A6900SM01-13015267;
   Smlouva o poskytování ICT služeb č. 5A6900SM01-13015237 ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování ICT služeb č. 5A6900SM01-13015238 ve znění pozdějších dodatků.

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Mezi společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015 účinné následující smluvní vztahy:  
   Dílčí smlouva o nájmu vozidel, uzavřena dne 31. prosince 2009, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, uzavřena dne 1. prosince 2008;
   Smlouva o sdružených službách dodávky plynu, uzavřena dne 16. září 2013;
   Smlouva o podnájmu nebytových prostor, uzavřena dne 1. listopadu 2006;
   Podnájemní smlouva, uzavřena dne 19. prosince 2007, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování personálních služeb, uzavřena dne 18. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování tiskových a reprografických služeb, uzavřena dne 1. března 2008, ve znění pozdějších dodatků;
   Nájemní smlouva, uzavřena dne 1. prosince 2006, ve znění pozdějších dodatků;
   Podnájemní smlouva, uzavřena dne 31. ledna 2013;
   Rámcová smlouva o poskytování služeb, uzavřena dne 1. července 2006, ve znění pozdějších dodatků;
   Dílčí smlouva o full service leasingu, uzavřena dne 3. prosince 2010, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování služeb zpracování korespondence, uzavřena dne 1. ledna 2007, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování účetních služeb, uzavřena dne 18. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování služeb zpracování korespondence výrobců, uzavřena dne 31. května 2013;
   Smlouva o zpracování osobních údajů, uzavřena dne 29. září 2009;
   Smlouva o zpracování osobních údajů, uzavřena dne 18. prosince 2012.
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Mezi společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015  účinné  následující smluvní vztahy:
   Smlouva o poskytování služeb, uzavřena dne 29. srpna 2005, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování služeb, uzavřena dne 17. září 2013, ve znění pozdějších dodatků;
   Smlouva o poskytování služeb obsluhy výrobců, uzavřena dne 31. prosince 2012, ve znění pozdějších dodatků. 

ČEZ ESCO, a.s.  
Mezi společností ČEZ ESCO, a.s., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015  účinné následující smluvní vztahy:
   Příkazní smlouva, uzavřena dne 9. dubna 2015;
   Smlouva o podnájmu, uzavřena dne 20. května 2015;
   Smlouva o podnájmu, uzavřena dne 20. května 2015.

ČEZ Energetické služby, s.r.o.  
Mezi společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., a společností ČEZ Prodej, s.r.o., byly v roce 2015 účinné následující smluvní vztahy:
   Rámcová smlouva o uplatnění záruk původu, uzavřena dne 28. srpna 2015;
   Smlouva o alokaci výnosů, uzavřena dne 31. srpna 2015.

Všechny popisované smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo 
protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., z nich nevznikla žádná újma.
 

9. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72

Společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., v účetním období roku 2015 nevznikla z jednání ovládající osoby žádná újma, ani neučinila žádný 
jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

10.  Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou 
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou s uvedením,  
zda převládají výhody, nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika  
(spolu s uvedením způsobu vyrovnání případné újmy)

Rada jednatelů vyhodnotila na základě dostupných informací výhody a nevýhody plynoucí z postavení společnosti v rámci 
Skupiny ČEZ, tj. ze vztahů mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou, a dospěla k závěru, že převládají celkově výhody.
Společnost například využívá finanční stabilitu Skupiny ČEZ, dobré jméno Skupiny ČEZ a úspory nákladů na marketing, nákup, 
správu, výzkum apod. Rovněž využívá zapojení do systému řízení rizik a systému vnitřních kontrolních mechanismů, do pojistného 
programu, do systému řízení bezpečnosti a kvality ve Skupině ČEZ atd.
Rada jednatelů si žádných rizik vyplývajících ze vztahů mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobou ovládanou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou není vědoma.
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11. Ostatní informace

11.1. Důvěrnost údajů
Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou:
   součástí obchodního tajemství společnosti ČEZ, a. s.;
   součástí obchodního tajemství společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.;
    součástí obchodního tajemství dalších propojených osob;

dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoli osobou, která je součástí koncernu, a veškeré informace z obchodního 
styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi vést k újmě jakékoli z osob 
tvořících koncern.

Z tohoto důvodu tato Zpráva neobsahuje:
   informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani o jiných finančních částkách, není-li tím omezena 
vypovídací schopnost této Zprávy;

   informace o množství.
 

12. Závěr

Zpracování Zprávy ke dni 31. prosince 2015 bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. Zpráva byla 
zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením 
maximálního úsilí. 
Zpráva bude předložena k projednání dozorčí radě společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., která své stanovisko přednese na řádné valné 
hromadě společnosti v rámci zprávy o činnosti dozorčí rady. 

V Praze dne 31. 3. 2016

ČEZ Prodej, s.r.o.

Ing. Ondřej Pícha Ing. Petra Šárová     
místopředseda rady jednatelů člen rady jednatelů         
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(v tis. Kč) 

AKTIVA  Běžné 
účetní období

Minulé účetní 
období 2014

Brutto Korekce Netto Netto
   AKTIVA CELKEM 47 238 270 -4 952 093 42 286 177 41 940 618 
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál     
B.   Dlouhodobý majetek 5 694 758 -3 848 709 1 846 049 2 216 410 
B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 8 339  8 339  
B. I. 1. Zřizovací výdaje     
 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     
 3. Software     
 4. Ocenitelná práva     
 5. Goodwill     
 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 8 339  8 339  
 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     
  8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     
B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 5 686 419 -3 848 709 1 837 710 2 216 410 
B. II. 1. Pozemky     
 2. Stavby     
 3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 387 -18 369  
 4. Pěstitelské celky trvalých porostů     
 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny     
 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek     
 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     
 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     
  9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5 686 032 -3 848 691 1 837 341 2 216 410 
B. III.  Dlouhodobý finanční majetek     
B. III. 1. Podíly – ovládaná osoba     
 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     
 4. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv     
 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek     
 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek     
  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
C.   Oběžná aktiva 41 539 787 -1 103 384 40 436 403 39 720 548 
C. I.  Zásoby 325 026  325 026 170 859 
C. I. 1. Materiál 325 026  325 026 170 859 
 2. Nedokončená výroba a polotovary     
 3. Výrobky     
 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny     
 5. Zboží     
  6. Poskytnuté zálohy na zásoby     
C. II.  Dlouhodobé pohledávky 19  19 519 
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů     
 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba     
 3. Pohledávky – podstatný vliv     
 4. Pohledávky za společníky     
 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 19  19 19 
 6. Dohadné účty aktivní     
 7. Jiné pohledávky    500 
  8. Odložená daňová pohledávka     
C. III.  Krátkodobé pohledávky 40 974 728 -1 103 384 39 871 344 39 297 390 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 309 199 -1 103 349 3 205 850 3 746 471 
 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 11 798 259  11 798 259 10 749 355 
 3. Pohledávky – podstatný vliv     
 4. Pohledávky za společníky     
 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     
 6. Stát – daňové pohledávky 238 898  238 898 839 257 
 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 613 946  8 613 946 8 760 918 
 8. Dohadné účty aktivní 15 967 738  15 967 738 15 156 309 
  9. Jiné pohledávky 46 688 -35 46 653 45 080 
C. IV.  Krátkodobý finanční majetek 240 014  240 014 251 780 
C. IV. 1. Peníze 2  2 1 415 
 2. Účty v bankách 12  12 7 
 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 240 000  240 000 250 358 
  4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek     
D. I.  Časové rozlišení 3 725  3 725 3 660 
D. I. 1. Náklady příštích období 3 172  3 172 3 151 
 2. Komplexní náklady příštích období     

  3. Příjmy příštích období 553  553 509 
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(v tis. Kč) 

PASIVA Běžné účetní 
období

Minulé účetní 
období 2014

  PASIVA CELKEM 42 286 177 41 940 618 
A.   Vlastní kapitál 10 346 097 9 303 137 
A. I.  Základní kapitál 5 501 755 5 501 755 
A. I.  Základní kapitál 5 501 755 5 501 755 
 2. Vlastní akcie (-)/Vlastní obchodní podíly (-)   
  3. Změny základního kapitálu   
A. II.  Kapitálové fondy   
A. II. 1. Ážio   
 2. Ostatní kapitálové fondy   
 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   
 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací   
 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací   
  6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací   
A. III.  Fondy ze zisku   
A. III. 1. Rezervní fond   
  2. Statutární a ostatní fondy   
A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let  1 403 492 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let  1 403 492 
 2. Neuhrazená ztráta minulých let   
 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let   
A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 4 844 342 2 397 890 
  2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ze zisku (-)   
B.   Cizí zdroje 31 937 245 32 637 481 
B. I.  Rezervy 527 097 104 549 
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů   
 2. Rezerva na důchody a podobné závazky   
 3. Rezerva na daň z příjmů 502 159 55 390 
  4. Ostatní rezervy 24 938 49 159 
B. II.  Dlouhodobé závazky 280 048 388 329 
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů   
 2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba   
 3. Závazky – podstatný vliv   
 4. Závazky ke společníkům   
 5. Dlouhodobé přijaté zálohy   
 6. Vydané dluhopisy   
 7. Dlouhodobé směnky k úhradě   
 8. Dohadné účty pasivní   
 9. Jiné závazky  34 357 
  10. Odložený daňový závazek 280 048 353 972 
B. III.  Krátkodobé závazky 31 130 100 32 144 603 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 741 988 3 758 450 
 2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba   
 3. Závazky – podstatný vliv   
 4. Závazky ke společníkům   
 5. Závazky k zaměstnancům 9 552 10 085 
 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 394 5 331 
 7. Stát – daňové závazky a dotace 79 737 54 768 
 8. Krátkodobé přijaté zálohy 18 619 509 19 056 176 
 9. Vydané dluhopisy   
 10. Dohadné účty pasivní 11 637 837 9 258 536 
  11. Jiné závazky 36 083 1 257 
B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci   
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé   
 2. Krátkodobé bankovní úvěry   
  3. Krátkodobé finanční výpomoci   
C. I.  Časové rozlišení 2 835  
C. I. 1. Výdaje příštích období 665  
  2. Výnosy příštích období 2 170  
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(v tis. Kč) 

  Skutečnost v účetním období
běžném minulém 2014

I.  Tržby za prodej zboží   
A. Náklady vynaložené na prodané zboží   
+ Obchodní marže   

II.  Výkony 72 240 382 72 019 764 
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 72 240 382 72 019 764 
 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti   
 3. Aktivace   

B. Výkonová spotřeba 65 510 241 67 331 282 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 37 670 218 39 864 335 

 2. Služby 27 840 023 27 466 947 
+ Přidaná hodnota 6 730 141 4 688 482 
C.  Osobní náklady 269 963 282 096 
C. 1. Mzdové náklady 178 809 183 755 

 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 6 140 6 212 
 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 62 139 63 361 
 4. Sociální náklady 22 875 28 768 

D.  Daně a poplatky 10 521 16 401 
E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 379 087 379 069 

III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   
 2. Tržby z prodeje materiálu   

F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu   
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   

 2. Prodaný materiál   
G.  Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -66 076 124 102 

IV.  Ostatní provozní výnosy 1 331 054 229 400 
H.  Ostatní provozní náklady 1 478 930 1 147 403 

V.  Převod provozních výnosů   
I.  Převod provozních nákladů   
*  Provozní výsledek hospodaření 5 988 770 2 968 811 

VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   
J.  Prodané cenné papíry a podíly   

VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   
 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   
 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku   
VIII.  Výnosy z krátkodobého finančního majetku   

K.  Náklady z finančního majetku   
IX.  Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 3 927  

L.  Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 52  
M.  Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -21 943  

X.  Výnosové úroky 6 652 7 349 
N.  Nákladové úroky   

XI.  Ostatní finanční výnosy 25 124 11 351 
O.  Ostatní finanční náklady 58 363 18 308 

XII.  Převod finančních výnosů   
P.  Převod finančních nákladů   
*  Finanční výsledek hospodaření -769 392 
Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost 1 143 659 571 313 
Q. 1.  – splatná 1 217 583 649 543 

 2.  – odložená -73 924 -78 230 
**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 4 844 342 2 397 890 

XIII.  Mimořádné výnosy   
R.  Mimořádné náklady   
S.  Daň z příjmů z mimořádné činnosti   
S. 1.  – splatná   

 2.  – odložená   
*  Mimořádný výsledek hospodaření   
T.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům   

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 844 342 2 397 890 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 5 988 001 2 969 203 



33ČEZ Prodej, s.r.o. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2015 

Přehled o Peněžních tocích k 31. 12. 2015

(v tis. Kč) 

  Skutečnost v účetním období
běžném minulém 2014

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 251 780 250 553 
 Peněžní toky z provozní činnosti   
Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 5 988 001 2 969 203 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 587 047 658 049 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 643 294 545 668 
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení -63 262 122 584 
A.1.2.1. Změna stavu opravných položek -41 855 99 173 
A.1.2.2. Změna stavu rezerv -24 221 24 929 
A.1.2.3. Změna zůstatků časového rozlišení 2 814 -1 518 
A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií/vlastních podílů   
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -6 652 -7 349 
A.1.4.1 Vyúčtované nákladové úroky   
A.1.4.2. Vyúčtované výnosové úroky -6 652 -7 349 
A.1.5. Ostatní nepeněžní operace 13 667 -2 854 
A.1.6. Výnosy z podílů na zisku   
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 6 575 048 3 627 252 
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -929 240 3 428 698 
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 239 285 5 157 081 
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -1 014 357 -1 851 610 
A.2.3. Změna stavu zásob -154 168 123 227 
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 5 645 808 7 055 950 
A.3. Výdaje z plateb úroků   
A.4. Přijaté úroky 6 609 7 172 
A.5. Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období -770 814 -685 078 
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy   
A.7. Přijaté podíly na zisku   
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 4 881 603 6 378 044 
 Peněžní toky z investiční činnosti   
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -8 726  
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -8 726  
 Peněžní toky z finanční činnosti   
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů -34 356 8 044 
C.2. Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cash poolingu -1 048 904 -3 516 139 
C.3. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -3 801 383 -2 868 722 
C.3.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu   
C.3.2. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu   
C.3.3. Přímé platby na vrub fondů   
C.3.4. Vyplacené/vrácené podíly na zisku -3 801 383 -2 868 722 
C.3.5. Pořízení/prodej vlastních akcií/vlastních podílů   
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -4 884 643 -6 376 817 
F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -11 766 1 227 
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 240 014 251 780
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Příloha účetní závěRky k 31. 12. 2015

1. Popis společnosti

ČEZ Prodej, s.r.o., (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 31. 3. 2005, se sídlem Duhová 1/425, 
PSČ 140 53 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 272 32 433. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349. Hlavním předmětem její činnosti je obchod s elektřinou a plynem a zprostředkování 
obchodu a služeb v souvislosti s udělenými licencemi na obchod s elektřinou a plynem od Energetického regulačního úřadu. 
Od roku 2012 je společnost zprostředkovatelem pojištění. V roce 2013 začala společnost poskytovat služby elektronických komunikací. 

Společnost je součástí Skupiny ČEZ. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a. s., která je jediným společníkem. Společnost je 
součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2015:

Jednatelé
Jednatel: Ing. Dávid Hajmán, předseda rady jednatelů
Jednatel: Ing. Ondřej Pícha, místopředseda rady jednatelů
Jednatel: Ing. Aleš Kubík, člen rady jednatelů
Jednatel: Ing. Pavel Klimuškin, člen rady jednatelů
Jednatel: Ing. Petra Šárová, členka rady jednatelů

Dozorčí rada
Předseda: Ing. Pavel Cyrani 
Místopředseda: Ing. Přemysl Skočdopol
Člen: Ing. Petr Hodek

K datu 1. 2. 2015 byl do funkce jednatele jmenován rozhodnutím jediného společníka při výkonu funkce valné hromady Ing. Pavel 
Klimuškin a k datu 9. 2. 2015 bylo rozhodnutí o jeho jmenování členem rady jednatelů zapsáno do obchodního rejstříku.

K datu 1. 4. 2015 byla do funkce jednatele rozhodnutím jediného společníka při výkonu funkce valné hromady jmenována 
Ing. Petra Šárová a k datu 11. 4. 2015 bylo rozhodnutí o jejím jmenování členkou rady jednatelů zapsáno do obchodního rejstříku.

Společnost má následující organizační strukturu:
–  Úsek business development 
–  Úsek prodejní a provozní podpory
–  Úsek prodej business zákazníkům
–  Úsek řízení prodejních kanálů
–  Úsek řízení segmentů
–  Úsek transformační kancelář
–  Útvar finance a správa

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2015 a 2014.

Obecné účetní zásady
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015, resp. 2014, jsou následující: 

a) Dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním části podniku nabytého vkladem a souhrnem ocenění 
jednotlivých složek majetku v účetnictví vkládající účetní jednotky snížený o převzaté závazky. Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku se odpisuje do nákladů po dobu patnácti let.
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b) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze na bankovních účtech, termínované vklady a dlužné cenné papíry se splatností 
do 1 roku držené do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost 
a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

Peněžní prostředky 
V rámci Skupiny ČEZ byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností Skupiny v rámci tzv. 
cash pool. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány 
v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná nebo 
ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána v přehledu o peněžních tocích v položce „Změna stavu 
pohledávek/závazků ze skup. cash poolingu“.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. 
poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti 
a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.

c) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického průměru u jejich vyskladnění. Pořizovací 
cena je tvořena jako součet ceny za plyn a ceny přepravy.

d) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub 
nákladů na jejich realizační hodnotu. Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek 
a individuálního posouzení návratnosti.

e) Deriváty
Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých 
pohledávek, resp. závazků.

Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné 
hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě 
nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné 
položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci 
zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování.

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují 
do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se 
účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která 
souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují 
do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazují prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část 
zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů.

f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku.

Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky 
zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

g) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou 
pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

h) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu České národní banky platném ke dni jejich vzniku. 
K rozvahovému dni jsou přeceněny kurzem platným ke dni sestavení účetní závěrky vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.
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i) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty 
majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti 
stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty 
odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

j) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Ve výnosech není obsažena daň z elektřiny a plynu, kterou vybírá společnost v rámci prodeje elektřiny a plynu a obratem ji odvádí 
celnímu úřadu.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni 
sestavení účetní závěrky známy.

Tržby z prodeje elektřiny, resp. plynu jsou zaúčtovány v okamžiku jejich dodávky. Celkové tržby z prodeje elektřiny, resp. plynu 
jsou tvořeny fakturací a změnou stavu nevyfakturované elektřiny, resp. plynu.

Tržby z prodeje služeb elektronických komunikací jsou zaúčtovány v okamžiku jejich dodávky. 

Změna stavu nevyfakturované elektřiny, resp. nevyfakturovaného plynu je stanovována měsíčně na základě odhadu. Odhad měsíční 
změny nevyfakturované elektřiny, resp. nevyfakturovaného plynu je založen na předpokladech a vychází z dodávek elektřiny, resp. 
plynu v daném měsíci po odečtení skutečné fakturace elektřiny, resp. plynu a odhadu ztrát distribuční sítě (týká se pouze elektřiny). 
Celková výše odhadu je ověřována výpočtem, který vychází z projekce spotřeby na základě historické spotřeby pro jednotlivá 
odběrná místa. Skutečná výše fakturované elektřiny, resp. plynu v budoucnu se může od odhadu lišit.

Společnost převážnou část elektřiny nakupuje od výrobců elektřiny a prodává zákazníkům. Tato elektřina je ve výkazech zobrazena 
jako výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb a spotřeba materiálu a energie.

Veškerý plyn nakupuje společnost na velkoobchodním trhu od obchodníků s plynem a prodává zákazníkům. Tento plyn je 
ve výkazech zobrazen jako výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb a spotřeba materiálu a energie.

Služby elektronických komunikací jsou nakupovány od jediného operátora a prodávány zákazníkům. Tyto služby jsou ve výkazech 
zobrazeny jako výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb a na nákladové straně jako služby.

k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo 
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné 
položky (daňová ztráta) a slevy na dani z příjmů.

Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů ponížený o zaplacené zálohy. Pokud zálohy na daň 
z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, je rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska 
účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, 
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

Rozdíly, které vznikly z důvodu vkladů částí podniku do základního kapitálu, byly ke dni vkladu zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu.

l) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, 
že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou 
zaúčtovány v účetních výkazech.



ČEZ Prodej, s.r.o. Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015 37
3.  Dlouhodobý majetek 

(v tis. Kč)

Pořizovací cena Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný stav
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5 686 032 – – 5 686 032
Celkem 2015 5 686 032 – – 5 686 032
Celkem 2014 5 686 032 – – 5 686 032

Oprávky Počáteční stav Odpisy Vyřazení Konečný stav Účetní hodnota
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -3 469 622 -379 069 – -3 848 691 1 837 341
Celkem 2015 -3 469 622 -379 069 – -3 848 691 1 837 341
Celkem 2014 -3 090 553  -379 069 – -3 469 622 2 216 410

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl jako rozdíl mezi oceněním částí podniku nabytých vkladem a souhrnem ocenění 
jednotlivých složek majetku v účetnictví vkládajících účetních jednotek snížený o převzaté závazky v letech 2005 a 2006.

4. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2015, resp. 2014 vytvořeny opravné položky na základě 
analýzy věkové struktury pohledávek (viz bod 5). 

K 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 pohledávky z titulu prodeje elektřiny po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 952 370 tis. Kč, 
resp. 1 078 970 tis. Kč, z toho připadá 152 475 tis. Kč, resp. 226 612 tis. Kč na velkoodběratele, 321 218 tis. Kč, resp. 334 387 tis. Kč 
na maloodběratele – podnikatele a 478 677 tis. Kč, resp. 517 971 tis. Kč na maloodběratele – obyvatelstvo. 

Společnost k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 vykázala pohledávky z titulu vyúčtovaných úroků z prodlení po splatnosti celkem 
ve výši 52 530 tis. Kč, resp. 51 092 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení odepsala 
do nákladů v roce 2015, resp. v roce 2014 pohledávky ve výši 264 207 tis. Kč, resp. 166 599 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované dodávky elektřiny a plynu. Zůstatky nevyfakturované elektřiny a plynu 
byly následující (v tis. Kč):

Stav 
k 31. 12. 2015

Stav 
k 31. 12. 2014

Nevyfakturovaná energie  12 798 934 12 860 441
Nevyfakturovaný plyn  1 885 801 1 265 391

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 14).

5. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v bodě 4 a 6.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Stav 
k 31. 12. 2013

Tvorba Zúčtování Stav 
k 31. 12. 2014

Tvorba Zúčtování Stav 
k 31. 12. 2015

ke krátkodobým 
cenným papírům 21 943 – – 21 943 – -21 943 –
k pohledávkám 1 046 190 562 323 -463 057 1 145 456 513 810 -555 882 1 103 384
   z toho: zákonné 746 018 281 708 -190 912 836 814 204 883 -287 018 754 679
               účetní 300 172 280 615 -272 145 308 642 308 927 -268 864 348 705

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 
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6. Krátkodobý finanční majetek

Od 1. 7. 2006 je společnost součástí systému „cash poolingu“ spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. 
Kreditní zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci „sdružení finančních prostředků“ mateřské společnosti ČEZ, a. s., je úročen 
úrokovou sazbou PRIBID O/N - 0,21% p. a. a k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činil 11 798 246 tis. Kč, resp. 10 749 332 tis. Kč. 
V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba. Česká národní 
banka od 1. 7. 2015 nezveřejňuje sazbu PRIBID. Vklady jsou od tohoto data úročeny minimální sazbou 0,05 % p. a.

Zůstatek směnek za prodej elektrické energie k 31. 12. 2014 činil 21 943 tis. Kč. Ke směnkám byla vytvořena opravná položka 
v plné výši. K 31. 12. 2015 byly směnky ve výši 21 943 tis. Kč odepsány a současně byla zúčtovaná i opravná položka.

Dluhové cenné papíry se splatností do 6 měsíců, resp. do 1 roku držené do splatnosti činily k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 
240 000 tis. Kč, resp. 250 358 tis. Kč.

7. Vlastní kapitál 

V roce 2015 a 2014 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

Zůstatek 
k 31. 12. 2013

Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 2014

Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 2015

Základní kapitál 5 501 755 – – 5 501 755 – – 5 501 755
Rezervní fond 332 172 – -332 172 – – – –
Nerozdělený zisk 
minulých let 1 071 320 332 172 – 1 403 492 – -1 403 492  –
Výsledek hospodaření 
účetního období 2 868 722 2 397 890 -2 868 722 2 397 890 4 844 342  -2 397 890 4 844 342

Základní kapitál společnosti ve výši 5 501 755 tis. Kč se skládá z 5 501 755 podílů a je plně splacen.

Zisk roku 2014 ve výši 2 397 890 tis. Kč a zůstatek nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 403 492 tis. Kč byl z rozhodnutí 
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15. 6. 2015 vyplacen jako podíl na zisku jedinému společníkovi.

Zisk roku 2013 ve výši 2 868 722 tis. Kč byl z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne  
11. 6. 2014 vyplacen jako podíl na zisku jedinému společníkovi. Zůstatek rezervního fondu ve výši 332 172 tis. Kč byl převeden 
do nerozděleného zisku.

8. Rezervy 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy Stav 
k 31. 12. 2013

Tvorba Zúčtování Stav 
k 31. 12. 2014

Tvorba Zúčtování Stav 
k 31. 12. 2015

Rezerva na daň z příjmů 90 925 55 390 -90 925 55 390 502 159 -55 390 502 159
Rezerva na zaměstnanecké 
požitky 23 630 323 -394 23 559 1 060 -281 24 338
Rezerva na soudní spory 600 – – 600 – – 600
Rezerva na očekávané 
zvýšení nedoplatků – 25 000 – 25 000 – -25 000 –
Rezervy celkem 115 155 80 713 -91 319 104 549 503 219 -80 671 527 097
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K 31. 12. 2015 je rezerva na daň z příjmů právnických osob započtena se zaplacenými zálohami ve výši 710 400 tis. Kč a výsledný 
závazek ve výši 502 159 tis. Kč je vykázán v položce Rezerva na daň z příjmů. K 31. 12. 2014 je rezerva na daň z příjmů právnických 
osob započtena se zaplacenými zálohami ve výši 603 058 tis. Kč a výsledný závazek ve výši 55 390 tis. Kč je vykázán v položce 
Rezerva na daň z příjmů.

Rezerva na zaměstnanecké požitky byla vytvořena na odměny zaměstnancům vyplácené dle kolektivní smlouvy při životních 
jubileích a při odchodu do důchodu.

Rezerva na očekávané zvýšení nedoplatků z vyúčtování elektřiny a plynu v roce 2015 byla vytvořena z důvodu podzálohovanosti 
k 31. 12. 2014. Rezerva byla zúčtovaná k 31. 12. 2015 v plné výši.

9. Krátkodobé závazky 

Společnost eviduje k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 5 394 tis. Kč, resp. 5 331 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální 
a zdravotní zabezpečení.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky elektřiny, plynu a distribučních služeb (zejména od ČEZ 
Distribuce, a. s.), náklady na používání ochranné známky a dále náklady na prémie a bonusy související s běžným obdobím 
a vyplacené v období následujícím.

K 31. 12. 2015 společnost eviduje přijaté jistiny stanovené dle uzavřených smluv o prodeji elektrické energie zejména v oblasti 
velkoodběratelů elektrické energie ve výši 35 180 tis. Kč. K 31. 12. 2014 byly tyto jistiny ve výši 34 357 tis. Kč evidovány jako 
dlouhodobé závazky.

Závazky vůči spřízněným osobám viz bod 14.

10. Daň z příjmů

2015 (tis. Kč) 2014 (tis. Kč)
Zisk před zdaněním 5 988 001 2 969 203
Odpis opravné položky k nabytému majetku 379 069 379 069
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -63 –
Tvorba opravných položek, netto 18 120 8 470
Tvorba/zúčtování rezerv, netto -24 221 24 929
Ostatní 21 115 84 258
Zdanitelný příjem 6 382 021 3 465 929
Sazba daně z příjmů 19 % 19 %
Splatná daň 1 212 584 658 527
Slevy na dani -26 -78
Úprava daně minulých let 5 025 -8 906
Splatná daň 1 217 583 649 543

Výpočet daně z příjmů za rok 2015 je předběžný. Společnost podá řádné daňové přiznání do 30. 6. 2016.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 

Položky odložené daně 2015 2014
Odložená 

daňová 
pohledávka

Odložený 
daňový 

závazek

Odložená 
daňová 

pohledávka

Odložený 
daňový 

závazek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – -349 177 – -421 118
Opravné položky 66 254 – 58 642 –
Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění 8 117 – 8 986 –
Rezervy 4 738 – 9 226 –
Smluvní pokuty – -9 980 – -9 708
Celkem 79 109 -359 157 76 854 -430 826
Netto -280 048 -353 972
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11. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

Společnost má možnost prostřednictvím Komerční banky, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vystavovat 
bankovní záruky v celkovém objemu až do výše 750 000 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 a 2014 byly vystaveny následující záruky (v tis. Kč):

Věřitel 2015 2014

Termín* Limit Termín* Limit
OTE, a.s. 30. 6. 2016 15 000 30. 6. 2015 15 000
OTE, a.s. 30. 6. 2016 120 000 30. 6. 2015 120 000
E.ON Distribuce, a.s. 31. 12. 2020 10 000 31. 12. 2015 10 000
České dráhy, a.s. 31. 12. 2016 100 000 31. 12. 2016 100 000
RWE Gas Net, s.r.o. 31. 12. 2020 150 000 31. 12. 2015 150 000
RWE Gas Net, s.r.o. 31. 12. 2020 70 000 31. 12. 2015 70 000
SMP Net, s.r.o. 31. 12. 2020 50 000 31. 12. 2015 50 000
Celkem 515 000 515 000

* termín požadovaného ukončení

12. Výnosy a náklady 

Výnosy z prodeje elektrické energie, plynu a distribučních služeb (v tis. Kč)

2015 2014
Výnosy z prodeje silové elektrické energie 40 614 202 40 963 403
Výnosy z prodeje distribučních služeb k elektrické energii 24 908 200 25 300 732
Výnosy z prodeje plynu 4 851 965 4 761 192
Výnosy z prodeje distribučních služeb k plynu 1 727 610 897 830
Ostatní tržby z prodeje služeb 138 405 96 607
Výnosy celkem 72 240 382 72 019 764

Společnost rozlišuje zákazníky do tří hlavních kategorií podle charakteru odběru elektrické energie: velkoodběratelé (VO), 
maloodběratelé – podnikatelé (MOP) a maloodběratelé – obyvatelstvo (MOO) a ostatní subjekty (OTE, obchodníci s elektřinou).
V oblasti prodeje plynu společnost rozlišuje zákazníky do čtyř kategorií: velkoodběr (VO), střední odběr (SO), maloodběr (MO) 
a domácnosti (DOM).

Výnosy z prodeje distribučních služeb, které společnost získává v souvislosti s prodejem silové elektřiny, resp. plynu prostřednictvím 
tzv. sdružených smluv, jsou společnosti následně vyúčtovány subjekty, které tyto služby poskytují (u prodeje silové elektřiny především 
společností ČEZ Distribuce, a. s.), a stávají se náklady společnosti. Cena za poskytované distribuční služby je regulovaná Energetickým 
regulačním úřadem („ERÚ“).

Náklady na nákup elektrické energie, plynu a souvisejících služeb (v tis. Kč)

2015 2014
Náklady na pořízení silové elektrické energie 33 868 505 35 909 094
Náklady na pořízení distribučních služeb elektrické energie 24 888 504 25 253 984
Náklady na pořízení plynu 3 794 412 3 947 528
Náklady na pořízení distribučních služeb plynu 1 708 505 896 531
Ostatní náklady na pořízení služeb 1 250 315 1 324 145
Výkonová spotřeba 65 510 241 67 331 282

Ostatní provozní výnosy zahrnují zejména přijatou náhradu za vyhraný soudní spor se společností Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, včetně úroků z prodlení.

Ostatní provozní náklady zahrnují zejména platbu za používání loga Skupiny ČEZ a odpis pohledávek. 

Ostatní finanční výnosy a náklady zahrnují především kurzové zisky a ztráty, odměny peněžním ústavům a výnosy pokrývající 
finanční náklady spojené s povinným výkupem.

Náklady a výnosy služeb elektronických komunikací jsou v roce 2015, resp. v roce 2014 zahrnuty v položce Ostatní náklady na pořízení 
služeb ve výši 49 229 tis. Kč, resp. 36 031 tis. Kč a Ostatní tržby z prodeje služeb ve výši 91 461 tis. Kč, resp. 57 567 tis. Kč.

Všechny výnosy společnosti byly realizovány v České republice.
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13. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

2015 2014
Zaměstnanci 

celkem
Orgány 

společnosti 
a vrcholové 

vedení1)

Zaměstnanci 
celkem

Orgány 
společnosti 
a vrcholové 

vedení1)

Průměrný počet zaměstnanců2) 225 6 235 8
Mzdové náklady 178 809 16 433 183 755 20 563
Odměny členům orgánů společnosti 6 140 6 140 6 213 6 213
Sociální zabezpečení 62 139 5 100 63 361 5 464
Sociální náklady 22 875 647 28 768 2 482
Osobní náklady celkem 269 963 28 320 282 096 34 722

1)  Členové dozorčí rady a představenstva, generální ředitel a ředitelé úseků. Od 1. 5. 2014 jsou mzdové náklady statutárních orgánů vykazovány jako odměny členům 
orgánů společnosti.

2) Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

14. Informace o spřízněných osobách

V roce 2015 a 2014 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky a zálohy 
a nevlastní žádné akcie společnosti.

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ. Vzájemné obchodní vztahy jsou 
realizovány na smluvním základě za ceny obvyklé v běžné obchodní činnosti podniku.

V roce 2015, resp. 2014 dosáhl objem prodeje spřízněným osobám (v tis. Kč): 

Spřízněná osoba 2015 2014
ČEZ Distribuce, a. s. 2 935 240 3 106 076
ČEZ, a. s. 2 032 992 3 180 617
Severočeské doly a.s. 441 177 439 855
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 101 447 124 549
ČEZ Teplárenská, a.s. 65 579 74 443
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 62 989 73 932
ÚJV Řež, a. s. 18 108 7 082
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 13 013 13 124
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 7 410 7 389
Telco Pro Services, a. s. 3 678 3 615
ČEZ ICT Services, a. s. 2 981 2 990
PRODECO, a.s. 2 325 2 740
Energotrans, a.s. 2 261 8 602
EVČ s.r.o. 824 –
MARTIA a.s. 662 47
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 259 303
CEZ ICT Bulgaria EAD 156 –
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 149 64
Elektrárna Dětmarovice, a.s. 96 209
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 82 71
ČEZ ESCO, a.s. 12 –
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 2 851
Elektrárna Počerady, a.s. – 79
Centrum výzkumu Řež s.r.o. – 319
Celkem 5 691 442 7 046 957

Ve výnosech za rok 2015, resp. 2014 není obsažena daň z elektřiny a plynu z dodávek v rámci Skupiny ČEZ ve výši 6 337 tis. Kč, 
resp. 16 784 tis. Kč. Daň z elektřiny a plynu vybírá společnost v rámci prodeje elektřiny a plynu a obratem ji odvádí celnímu úřadu. 
Pro společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se nejedná o výnos, zatímco pro ostatní společnosti v rámci Skupiny ČEZ jde o náklad.
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Pohledávky za spřízněnými subjekty k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba  2015  2014
ČEZ, a. s. 12 002 452 11 222 407
ČEZ Distribuce, a. s. 8 414 359 9 029 493
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 113 270 13 405
Severočeské doly a.s. 56 307 1 616
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 36 450 40 595
ČEZ Teplárenská, a.s. 25 681 22 919
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 16 996 26 506
ÚJV Řež, a. s. 2 032 3 747
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.  1 738  1 618
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.  931  868
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.  318  496
PRODECO, a.s.  158  1 294
CEZ ICT Bulgaria EAD 156 –
ČEZ ESCO, a.s. 124 –
EVČ s.r.o. 73 –
Elektrárna Dětmarovice, a.s.  38  7
Telco Pro Services, a. s.  15  40
ČEZ ICT Services, a. s. 3 6 004
Energotrans, a.s.  –  8 558
Centrum výzkumu Řež s.r.o.  –  130
Celkem  20 671 101  20 379 703

Pohledávky – ovládající a řídící osoba v roce 2015, resp. 2014 ve výši 11 798 246 tis. Kč, resp. 10 749 332 tis. Kč představují 
zůstatek peněžních prostředků v systému cash pooling. Položka je obsažena v hodnotě pohledávek za ČEZ, a. s. (viz bod 6).

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. 

V roce 2015, resp. 2014 činily tyto nákupy (v tis. Kč):

Spřízněná osoba 2015 2014
ČEZ, a. s. 27 121 943 29 247 644
ČEZ Distribuce, a. s. 24 210 418 24 309 668
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 556 758 655 421
ČEZ ICT Services, a. s. 280 340 233 043
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 75 854 96 255
ČEZ ESCO, a.s. 2 545 –
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 146 318
Celkem 52 248 004 54 542 349
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Závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba 2015 2014
ČEZ Distribuce, a. s. 7 263 207 7 468 262
ČEZ, a. s. 4 141 528 4 314 713
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 147 875 127 439
ČEZ ICT Services, a. s. 95 388 24 954
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 6 366 8 786
ČEZ ESCO, a.s. 1 483 –
ÚJV Řež, a. s. 442 37
PRODECO, a.s. 208 1 341
Energotrans, a.s.  121  857
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 103 26
Severočeské doly a.s. 102 5 642
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 38 90
EVČ s.r.o. 34 –
MARTIA a.s. 27 371
ČEZ Teplárenská, a.s.  24  142
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 19 –
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.  1  31
Elektrárna Počerady, a.s.  –  14
Celkem  11 656 966  11 952 705

15. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

16. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz bod 7)

Sestaveno dne: 29. 4. 2016

Podpis statutárního orgánu:  Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Ing. Dávid Hajmán Ing. Petra Šárová Ing. Petr Podlipný
jednatel jednatel ředitel úseku Účetní a personální služby
  ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
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ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425
140 53 Praha 4
Česká republika

Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349

Rok založení:  2005
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
IČ:  27232433
DIČ:  CZ27232433
Bankovní spojení:  35-4544590297/0100
Fax:  +420 211 043 333
Internet:  www.cez.cz
E-mail:  cez@cez.cz
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Být IN a sklízet OVACE za chytrá řešení, výjimečné nápady, 
moderní technologie nebo za zajímavé služby, zkrátka  
za INOVACE, to chce odvahu. Nebát se překážek na cestě, 
zkoušet, ověřovat, vylepšovat. Hledat odborníky i nadané 
vizionáře, kteří nás posunou zase o krok dál.

Rovnice IN + OVACE = INOVACE pro nás není složena  
z několika neznámých. Dokážeme do ní dosazovat přesné 
veličiny, jejichž výsledkem jsou nové postupy.




